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Metrologi

• Læren om ”Mål og vægt”
• Af det græske ord ”Metron”, der betyder ”Mål”

• Legal metrologi







Metrologi

• Læren om ”Mål og vægt”
• Af det græske ord ”Metron”, der betyder ”Mål”

• Legal Metrologi
• Når målinger og vejninger danner grundlag 

for betalinger, gælder der helt bestemte 
regler. Disse regler udgør den legale 
metrologi. Metrologi er læren om måling og 
vægt, og det betegnes som en legal måling 
eller vejning, når du skal betale på baggrund 
af den. Kilde: www.sik.dk



Måleteknik i historisk perspektiv

• Den kongelige egyptiske Cubit-stav
• Ældste kendte standardiserede system 2700 f.kr.

• Flere forskellige, regionale stave
• De egyptiske pyramider er 

bygget med en nøjagtighed på 
ca. 0,05%



Måleteknik i historisk perspektiv
Homo Vitruvianus

- Leonardo da Vinci, ca. 1490

Beskriver menneskets proportion

Ikke bare i oldtiden at mennesket er brugt som reference
For måleenheder.



Fælles enheder og reference 
- Meterkonventionen 20. maj 1875 - BIPM



Fælles referencer – SI basis-enheder

• Realiserbare
• Uforanderlige
• Ikke nødvendigvis en fysisk 

enhed som kg-loddet



SI basis enheder



SI basis enheder



Målestørrelsens angivelse

1 kg

= 1 kg 
± 0,5 kg



Målestørrelsens angivelse

1,0 kg

= 1 kg 
± 0,05 kg



Målestørrelsens angivelse

1,00 kg

= 1 kg 
± 0,005 kg



Flowmåler-nøjagtighed

Masseflowmåler:
100 kg/30 s = 3,333…… kg/s

100,49 kg/29,5 s = 3,4 kg/s

3 % fejl pga. 
aflæsningsusikkerhed



Eksempel



Sporbarhedstrekanten

National reference fx 
Teknologisk Institut på Vandflow

BIPM, Paris (Bureau International des Poids et Mesures)



Måleusikkerhed

1. En måling har ingen værdi, hvis vi ikke udtrykker kvantitativt, 
hvor nøjagtig den er.

2. Vi kan ikke sammenligne 2 eller flere måleresultater, hvis vi 
ikke kvantitativt udtrykker, hvor nøjagtige måleforskellene er.

3. Vi kan ikke træffe troværdige beslutninger på baggrund af en 
måling, hvis vi ikke udtrykker kvantitativt, hvor nøjagtig vores 
beslutningsgrundlag er.



Hvorfor er sporbarhed vigtig?

• Sporbarhed og usikkerhed hænger sammen

• Hver trin på vejen er behæftet med en usikkerhed mod 
referencen



Kilder til måleusikkerhed
1) Omgivelser

F.eks. Omgivelsestemperatur, luftfugtighed, lufttryk, EMC m.m.
2) Målemetode

Def. af målestørrelsen kan være forkert eller ufuldstændig, forkert model eller formel, 
afrundingsfejl

3) System
Reference har begrænsninger – f.eks. opløsningen på en digital angivelse

4) Interaktion
Der vil altid være en interaktion mellem måleinstrumentet og den målte genstand

5) Observatør

To personer kan foretage to forskellige aflæsninger af et instrument



Case: fra lab til real-world: 
Ferskvandsdambrug



Måleteknisk udfordring

• Med udgangspunkt i mulig målenøjagtighed i laboratorie-setup
definerer man kravene til ”real-world” målinger.

• Der er ingen dokumentation, garanti eller mulighed for at verificere, at flowmålere rent 
faktisk kan levere den givne målenøjagtighed under de driftsmæssige udfordringer de 
udsættes for hos dambrugerne.



Opsummering – take home message

• Tallene
• Hvor oprinder tallene fra 

• Det er gratis at øge antallet af decimaler i regnearket, 
MEN det koster tilgengæld at øge målerens 
nøjagtighed.

• Svært at sikre sporbarhed fra laboratorier til ”real life!”
• Akkrediterede laboratorier har deres berettigelse

• De har sporbarheden til de internationale referencer
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